בס"ד
חי שרה ,המדור  -הגיגים ,ד"ר חזות גבריאל
דיפלומטיה עברית!
גם ברכישת הקרקע הראשונה בהיסטוריה שלנו ,נזקק אבינו אברהם לנקוט במיטב התחבולות
הדיפלומטיות כדי להביא את העיסקה לסיומה המוצלח .המשא ומתן עם בני חת מתארך בעוד גופת שרה
אמנו מוטלת ללא קבורה .משא ומתן זה מהווה מקור לרכיבים חיוניים לגאולת הקרקע גם בימינו .להלן
תמצית הרכיבים בשפה עכשווית:
הצידוק לבקשה 'הבלתי שגרתית' של אברהם מבני חת הוא צידוק משפטי  , Legal justification -גֵּר־
ַּת־קֶ֙בֶ ֶ֙ר עִ מָ ֶֶ֔כם .על אף ההבטחה 'לזרעך אתן את הארץ' ,לאברהם עצמו אין
תֹושב ָאנ ִֹכי עִ מָ ֶכֶ֑ם ְתנּו ִלִ֤י אֲ חֺ ז ֶ
וְ ָ ָׁ֥
מר לֽ ֹו,
ֵּי־חת ֶאת ־ ַּא ְב ָר ָהם לֵּ א ָׁ֥ ֹ
זכויות בארץ ,ועל כן הוא מבסס את בקשת הקנייה על טיעון משפטיַּ .ו ַּיעֲנּו ְבנ ֵּ
אין כאן משא ומתן ישיר ,מוסד השליחות המשפטית מהווה פתרון לסיטואציה המביכה מצד בני חת.
השליחות מפורסמת וגלויה לכל ,ברם ,היא מאפשרת נסיגה או התכחשות לעניין אם המשלח יצטרך לכך.
ת־ק ְברֹו ֽל ֹא־יִכְ ֶלָׁ֥ה ִמ ְמָך
ת־מ ֶ ֶ֑תָך ִ ֵ֣איש ִמ ֶ֔ ֶמּנּו ֶא ִ
ֹלהים ַּא ָת ֶ֙ה בְ תֹו ֵֶּ֔כנּו בְ ִמבְ ַּ ֵ֣חר ְקבָ ֵּ ֶ֔רינּו ְק ֹבר ֶא ֵּ
ְשמָ ֵּעֵ֣נּו׀ אֲ דֹנִ י נ ְִשיא אֱ ִ ִ֤
ִמ ְק ָֹׁ֥בר מֵּ ֶ ֽתָך .זו אמירה  on the recordלציטוט ולפרסום .שידע העולם כי אנו מכבדים את אברהם ואיננו
בורחים ממנו בעת צרתו .בבקשה ,הדרך פתוחה ,הוא יכול לקבור את שרה בכל אחד מקברינו! מה לא מסר
השליח? שאברהם אינו יכול לקנות חלקת קבר בארץ כנען! זו דרכה של שליחות בעלת אופי פוזיטיבי עם
מסר סמוי.
ֵּי־חת ,אברהם משחק את המשחק אף הוא רק למראית עין .הוא מבין
ם־ה ָא ֶרץ לִבְ נ ֵּ ֽ
וַּיָ ָָּ֧קם ַּאבְ ָר ָהם ַּו ִי ְש ַּ ָׁ֥תחּו לְ עַּ ָ
היטב את המסר ,ועל כן הוא מחדש את בקשתו ,הפעם עם כתובת ברורה ואמירה שאינה משתמעת לשני
ר־לֹו
ת־מעָ ַּרִ֤ת ַּה ַּמכְ פֵּ לָ הֶ֙ אֲ ֶש ֶ֔
עּו־לי ְבעֶ פְ ָׁ֥רֹון בֶ ן־ ֽ ֹצ ַּחר :וְ ִי ֶתן־לִ י ֶא ְ
פנים- Direct call ,פנייה ישירהְ .שמָ ֕עּונִי ּופִ גְ ִ
ַּת־קבֶ ר :גם גוש – חלקה ,גם שם הבעלים ,וגם צורת
אֲ ֶשר בִ ְק ֵּ ֵ֣צה שָ ֵּדֶ֑הּו בְ ֶכסֶ ף ָמלֵֵּ֜ א י ְִתנֶ ָּׁ֥נָה ִלי בְ תֹוכְ ֶכם לַּאֲ חֺ ז ָ ֽ
הבעלות.
עפרון ,מכיר אף הוא את רזי הדיפלומטיה בבאזר המזרחי ,ואינו מתרגש כל כך מן הקידה של אברהם.
ָת ִתי לֶָ֔ ְך
מר :ל ֹֽא־אֲ ד ִֹנֵ֣י ְש ָמ ֶ֔ ֵּענִי ַּה ָש ֶדהֶ֙ נ ַּ ֵ֣
ֵּי־חת ְל ֹכל בָ ֵּ ָׁ֥אי ַּ ֽשעַּ ר־עִ ירֹו לֵּא ֽ ֹ
ם ְב ָאזְ נֵּ ֵ֣י בְ נ ֶ֔ ֵּ
ת־אבְ ָרהָ ֶ֙
ַּ ...ויַּעַּ ן עֶ פְ רֹון ַּה ִח ִ ִ֤תי ֶא ַּ
יה ָלְך ְק ָֹׁ֥בר מֵּ ֶ ֽתָך :הסכים? לא הסכים? מוכן למכור? לא מוכן?
וְ הַּ ְמעָ ָרָׁ֥ה אֲ שֶ ר־בֹו לְָךֵ֣ נ ְַּת ִ ֶ֑תיהָ לְ עֵּ ינֵּ י בְ נֵּי־עַּ ִמי נְ ַּת ִ ָׁ֥ת ָ
אוטואנטֹונים .מוכן
ַ
מה פירוש לא אדוני? את מה הוא שלל? לא-אדוני הוא ביטוי המשמע לשני פנים,
למכור בתנאי .תנאי זה לא ניתן לפרסום ,הוא עלול ליצור רושם שלילי באווירה הכללית שכל כולה רצון
לעזור לאברהם העברי.
מר לֽ ֹו ,רק לאוזני אברהם .תוכן
ת־א ְב ָר ָהם לֵּא ָׁ֥ ֹ
בזאת הפעם ,השליחות הינה  .Off the Recordוַּיַּ עַּ ן עֶ פְ רֹון ֶא ַּ
ההצעה מנצל את להיטות אברהם להמשיך במשא ומתן ואת מצבו הקשה .בשל כך הוא מציע הצעה
שאברהם אינו יכול לסרב לה .בלשון 'הדיפלומטית'.an offer that you could not refuse ,
אבל 'הצוחק צוחק אחרון' ,המשימה הושלמה לשביעות רצון אברהם .לא רק פתרון לקבורת שרה אמנו,
לא רק קניית מערה לקבורה ,לא רק קניית כל השדה שבו המערה ,אלא שקנייה זו היא מעתה רשומה
ָל־העֵּ ֶ֙ץ אֲ ֶ ֵ֣שר בַּ ָש ֶ֔ ֶדה
ר־בֹו וְ כ ָ
בקושאן .וַיָ ָָּ֣קם ׀ ְש ֵּדֵ֣ה עֶ פְ רֹון אֲ שֶ ֶ֙ר בַּ מַּ כְ ֵּפלֶָ֔ ה אֲ ֶשר ִלפְ נֵּ ֵ֣י מַּ ְמ ֵּרֶ֑א הַּ ָש ֶד הֶ֙ וְ ַּה ְמעָ ָרֵ֣ה אֲ ֶש ֶ֔
אֲ ֶ ָׁ֥שר בְ כָל־גְ בֺלֹו סָ ִ ֽביב :כדברי ספורנו על אתר " ,נתקיים בחותמיו של ספר המקנה" .נתקיים עד ימינו אנו.
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